
Το σχέδιο ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. είναι ΔΕΚΟ με αποστολή:  

«να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, 
οι οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και παροχής υγείας σε βάθος χρόνου και την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της παροχής 
σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών» 

 

«να διασφαλίζει και υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα των Συστημάτων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών των  φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ασφάλισης, υγείας, πρόνοιας και 
κοινωνικής πολιτικής» 
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Τι είναι η Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ 

• Κρατικός μη κερδοσκοπικός φορέας για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση  

• Το μοναδικό software house του Ελληνικού Κράτους για το χώρο της 
Ασφάλισης – Πρόνοιας  και της Υγείας 

• Ο φορέας που είναι εκ του νόμου αρμόδιος να υλοποιεί τα έργα  
πληροφορικής όλων των ΦΚΑ και πρόνοιας 

• Ένα σχετικά ευέλικτο κρατικό «εργαλείο» (Ανώνυμη Εταιρεία) 
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Τι προσφέρει 

• Τεχνογνωσία  
• στο χώρο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης 

• Τεράστια εξοικονόμηση πόρων 
• σε υποδομές 

• σε κόστη ανάπτυξης 

• Τεράστια εμπειρία σε επίπεδο στελεχών  
(αλλά περιορισμένο αριθμό για τις δεδομένες ανάγκες!) 
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Κύριοι Τομείς Δραστηριότητας 
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Ποιους εξυπηρετεί… 

• 10 εκ. Ασφαλισμένους  (ΑΜΚΑ, ΑΤΛΑΣ, Σύστημα Ηλ. Συνταγογράφησης) 

• 2,66 εκ συνταξιούχους για τη μηνιαία πληρωμή 4,49εκ συντάξεων 

• 1,85 εκατομμύρια ασφαλισμένους σε ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΝ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  

• 40.000+ Ιατρούς 

• 11.000+ Φαρμακοποιούς  

• 37.000 Μισθοδοτούμενους 

• 500.000 Νοσηλευόμενους 

 

 
 -      

 100.000,00    

 200.000,00    

 300.000,00    

 400.000,00    

 500.000,00    

 600.000,00    

Νοσηλευόμενοι Γιατροί φαρμακοποιοί 

ποιους εξυπηρετούμε στην Υγεία 
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ΗΔΙΚΑ ΑΕ & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

• Υποστηρίζει το κράτος με στατιστικά στοιχεία για την Κοινωνική Ασφάλιση και την Υγεία 

• Υλοποίησε και λειτουργεί το έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

• Συντηρεί 14 εγκαταστάσεις Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων 

• Εκδίδει τη μισθοδοσία σε περισσότερα από 60 νοσοκομεία 

• Ολοκληρώνει έργο ΟΠΣΥ για 31 Νοσοκομεία (εκτός Γ’ ΚΠΣ) 

• Εξασφάλισε χρηματοδότηση για δημιουργία και λειτουργία υποδομών ως Εθνικός Κόμβος 
Πρόσβασης για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Υγεία (NCP eHealth) και την Ασφάλιση (EESSI) 
(περίπου 1.5Μ€ συνολικά) 

• Εκδίδει τις συντάξεις όλων των συνταξιούχων κάθε μήνα 

• Διαθέτει ως υπηρεσία το Ασφαλιστικό Ιστορικό καθενός μας και υποστηρίζει επί 
χρόνια τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

• Διαθέτει το πιο αξιόπιστο μητρώο (ΑΜΚΑ) στο Ελληνικό Κράτος 
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• Διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων ΗΔΙΚΑ με ΑΜΚΑ , ΑΤΛΑΣ, ΗΛΙΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, 
ΕΡΓΑΝΗ, Πληροφοριακά Συστήματα Γ.Γ.Δ.Ε., Πληροφοριακά Συστήματα Φ.Κ.Α. 

• Best Practice Διαλειτουργικότητας: Αίτηση ΚΕΑ (Online Επικοινωνία με ΓΓΔΕ, ΟΑΕΔ, ΑΤΛΑΣ, 
ΑΜΚΑ και άμεση έκδοση απόφασης ένταξης/απόρριψης) 

• Διασύνδεση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με:  

• Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΥΠΕ) 

• Σύστημα BI του Υπ. Υγείας 

• ΕΟΠΥΥ (ΚΜΕΣ, e-dapy)  

• ΕΟΦ (βάση φαρμάκων) 

• e-Ραντεβού 

• API για Διασύνδεση με εφαρμογές 3ων κατασκευαστών (Φαρμακείων, Νοσοκομείων, Ιατρών, 
Διαγνωστικών Κέντρων) 

 

Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων 



Έργα-κλειδιά και eGov 
Τι υπάρχει διαθέσιμο (και ίσως δεν το γνωρίζουμε…) 
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Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Κοινωνικής Ασφάλισης 

Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ 

• Απογράφονται όλοι οι Έλληνες και Αλλοδαποί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι και ανασφάλιστοι καθώς και τα 
έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογενείας τους, 

• Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου, ο οποίος τηρείται στα μηχανογραφικά 
μητρώα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του ΟΑΕΔ, σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση 
εντός μιας πενταετίας.  

• Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α/3.4.2008), Άρθρο 153.  

 

Ενίαιο Σύστημα Ελέγχου και πληρωμών συντάξεων (ΕΣΕΠΣ-ΗΛΙΟΣ) 

• Κεντρικός υπολογισμός των πληρωτέων ποσών σύνταξης 

• Καταβολή των συντάξεων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ 

• Υποβολή και διόρθωση των στοιχείων φορολογικών βεβαιώσεων συντάξεων 

• Εξαγωγή στατιστικών σε μηνιαία βάση (σύστημα ΗΛΙΟΣ)  

• 92 πληροφοριακά συστήματα ασφαλιστικών φορέων, 4,5 εκατομμύρια συντάξεις, ταυτοποιήθηκαν 2,7 
εκατομμύρια συνταξιούχοι με βάση τον ΑΜΚΑ.  
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Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Πρόνοιας 

Πιλοτικό Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  (ΚΕΑ) 

• Σύστημα on-line διαχείρισης για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  

• Διαχείριση αιτήσεων ένταξης και/ή μεταβολής στοιχείων νοικοκυριού 

• Διαχείριση ενστάσεων 

• Διαχείριση πληρωμών σε δικαιούχους 

• Πληθώρα analytics σε εθνικό επίπεδο & επίπεδο δήμου 

• Έναρξη προγράμματος σε 30 δήμους: 1/7/2016 

• Εθνικό rollout: 1/1/2017  

Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης 

• Μηνιαίες πληρωμές των παροχών για ενοίκιο και σίτιση. Διάρκεια του προγράμματος 9 μήνες. 

• Συνολική Δαπάνη: Ενοίκιο  34.659.270,00 €        Σίτιση  146.690.730,00 €  

Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD), 

• Δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής. 
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Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Υγείας 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 

• Συνταγές Φαρμάκων 

• Παραπεμπτικά Εξετάσεων 

• Θεραπευτικά Πρωτόκολλα 

• Business Intelligence  

• Fraud Detection 

Πληροφοριακό σύστημα (ERP) για Νοσοκομεία και σύστημα Μισθοδοσίας (Βάρδιες, Εφημερίες..) 

• χρησιμοποιείται παραγωγικά σε 14 νοσοκομεία. 

• Σύστημα Μισθοδοσίας (παραγωγική λειτουργία σε 60 Νοσοκομεία, 3 ΔΥΠΕ, 3 Στρ. Νοσοκ, 6 Θεραπευτήρια)  

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα e-Υγείας 

• Ηλεκτρονικά Ραντεβού (ΠΕΔΥ) - eΡαντεβού. 

• Ηλεκτρονικός φάκελος Α’βάθμιας Υγείας 

• Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό 

• Πρόσβαση Ασθενή – Συγκατάθεση Ασθενή 

• Μητρώα Χρονίως Πασχόντων 



Εθνική υποδομή του 
συστήματος Υγείας 

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και η 
πλατφόρμα η-υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
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Λίγα λόγια για την Η/Σ 

• Πλατφόρμα εφαρμογών υποστήριξης του συστήματος υγείας 

• Υλοποιήθηκε από ΗΔΙΚΑ και εξελίχθηκε από ΕΣΠΑ  

• Εθνική κάλυψη (98%) 
• Εξυπηρετεί 3 ταμεία ΕΟΠΥΥ, ΤΥΠΕΤ, ΕΥΔΑΠ 

• Μια από τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες Η/Σ στην Ευρώπη 

• Μέρος της καθημερινότητας των επαγγελματιών υγείας 

• Πρόσβαση πολιτών με κωδικούς από το taxisnet  

• «Ζει» στο data center της ΗΔΙΚΑ  
• Έχει ακριβές αντίγραφο (Disaster Recovery Site) στο data center του ΟΤΕ 

 

• 55.5Μ Συνταγές,  
• 1,8Μ Παραπεμπτικά,  
• 50.000 Γιατροί,  
• 12.800 Φαρμακεία 
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ΑΜΚΑ 

Η Η/Σ σχηματικά 

API φαρμακείων API ιατρείων 

	

UI ιατρών 
BI & Reporting 

Ιατρικός φάκελος 

Εθνική Υποδομή Συστήματος Υγείας  
(Συνταγές, Παραπεμπτικά, Αποτελέσματα Εξετάσεων, Ιστορικό, Εμβολιασμοί, Χειρουργεία, …, …) 
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• Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 
• Δημιουργία – Εκτέλεση – Εκκαθάριση  

• Συνταγών Φαρμάκων 
• Εμβολίων Απευαισθητοποίησης  
• Γαληνικών  (πρώτες ύλες – τιμοκατάλογος υλών κ εργασιών) 
 Αναλωσίμων (Διαβήτη/Γαληνικά - λίστα αναλωσίμων και τιμές) 

Δημιουργία – Εκτέλεση Παραπεμπτικών Εξετάσεων 
• Θεώρηση Συνταγής / Παραπεμπτικού 
• Παραπομπές σε άλλο γιατρό ή ΜΥ 
• Ελεύθερη Συνταγή /Παραπεμπτικό (βλέπει όλο το μητρώο φαρμάκων) 
• Προχορήγηση Φαρμάκων 
• Έλεγχος Δοσολογίας – Ποσότητας Φαρμάκου (δεδομένα, φαρμακοτεχνική  

μορφή, εύρος απόκλισης) 
• Θεραπευτικά πρωτόκολλα 
• Διαχείριση (Συμβάσεις , Φάρμακα - SPC, Εξετάσεις, Εκκαθαρίσεις) 

• Business intelligence (BI) Reporting 

Υποσύστημα Ανίχνευσης Απάτης (Fraud Detection) 

Τι υλοποιήθηκε – συνοπτικά 
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Business intelligence (BI) Reporting 

• Αναφορές κατηγοριοποιημένες ανά: 
• Οργανισμό 

• Κατηγορία πληροφορίας (φάρμακα, 
διαγνωστικές, γενικά) 

• Παρέχει πληθώρα προκαθορισμένων 
αλλά και δυναμικών αναφορών για το 
υπουργείο, τον ΕΟΠΥΥ, ΥΠΕΔΥΦΚΑ κτλ 

Αναφορές που παρέχονται μέχρι στιγμής 

•The Top drugs (by quantity and expenditure) 

•Generics and of Patents Drug’s Cost 

•Average Price Per Prescription & trends 

•Prescription expenditure per Social Security Fund 

• Issued/Executed Prescriptions per Day / Month 

•Basic prescription parameters for the period (national / 
region / SSF level) 

•Number of Beneficiaries served by the ePrescription 
System 

•Number  of Doctors and Pharmacists who prescribe 
electronically per day 

•Average Time for prescribing/executing a prescription 

•Dynamic reports on demand 
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Αναφορές ΕΟΠΥΥ 
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Αναφορές Υπ. Υγείας 
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Έργα η-Υγείας και eGov 
Τι θέλουμε να φέρουμε στο άμεσο μέλλον… 
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«Αυτοχρηματοδοτούμενα» έργα – Έλεγχος Δαπανών 

• Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) 
• Εφαρμογή στην Α’βάθμια 
• Καθολικότητα πρόσβασης (θεσμικό πλαίσιο) στην ιατρική πληροφορία  
• Πρόσβαση από τον ίδιο τον πολίτη στον φάκελό του  (και SMS/email) 

• Ενημέρωση – Ο πολίτης στο κέντρο (ασθενοκεντρικό μοντέλο υγείας) 
• Έλεγχος στις δαπάνες που χρεώνονται 

 
 
 
 

• Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού 
• Ο Πολίτης βλέπει τη διαθεσιμότητα (διαφάνεια) 
• …και κλείνει μόνος του ραντεβού στις μονάδες υγείας χωρίς χρέωση 
• Σήμερα οι πολίτες πληρώνουν συνολικά ~4Μ Ευρώ ανά έτος 

«Αν το έργο αυτό βγει στον αέρα και περάσει σε παραγωγική λειτουργία,  
η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα αυτού του μεγέθους στην Ευρώπη 
 που θα διαθέτει τέτοιου τύπου Υπηρεσία» 
WHO (παρουσία στελεχών του Υπ. Υγείας) 10/3/2016 
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Χαρακτηριστικά Ιατρικού Φακέλου (1/2) 

• Συνεργάζεται με το Συνοπτικό Ιατρικό Ιστορικό  
• βλέπει τα δεδομένα του ασθενή και 
• ενημερώνει το ιστορικό του 

• Συνεργάζεται με το σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού  
• Τα ραντεβού που κλείνουν οι ασθενείς συγχρονίζονται με τις επισκέψεις που 

πραγματοποιούν στις δομές πρωτοβάθμιας 
• Τα ραντεβού μετατρέπονται σε επισκέψεις με αποτελέσματα (διάγνωση, follow-

up, αποτελέσματα εξετάσεων) 

• Δημιουργεί – Συντηρεί – Εξασφαλίζει τη συνέχεια στην 
παρακολούθηση της υγείας του ασθενή (continuity of care) 

• Ενσωματώνει Πρόγραμμα Παρακολούθησης Εμβολιασμών 
• Εγγυάται τις απαιτήσεις ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας των 

δεδομένων (προσωπικού / ιατρικού  απορρήτου)  
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Χαρακτηριστικά Ιατρικού Φακέλου (2/2) 

• Επιτρέπει πρόσβαση στον ίδιο τον Πολίτη για να βλέπει τα δεδομένα του  
(Patient Access) 

• Συνεργάζεται με τη «Συγκατάθεση Ασθενή» επιτρέποντας στον Ασθενή να 
ορίζει ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα υγείας του (Patient Consent) 

• Διευκολύνει τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων 

• Βοηθά στη συλλογή και παρακολούθηση δεικτών απόδοσης και ποιότητας 
καθώς και το συσχετισμό αυτών με άλλες πηγές ώστε να βοηθήσει τους 
επαγγελματίες υγείας να παρακολουθήσουν κάποια ασθένεια 
• Δείκτες απόδοσης / ποιότητας 
• Παρακολούθηση δεικτών επιπολασμού νόσου σε σχέση και με την κατανάλωση 

πόρων του συστήματος υγείας 
• Στατιστική ανάλυση ανά ασθένεια 
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Ιατρικός Φάκελος – Αρχική Οθόνη  
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Ιατρικός Φάκελος – Πρόγραμμα Εμβολιασμού 
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Ιατρικός Φάκελος – Διαγνώσεις 
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Ιατρικός Φάκελος – Φαρμακευτική Αγωγή 
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Διαδικτυακά Ραντεβού (e-RDV) 

• Άνοιγμα της εφαρμογής στο κοινό => Ο πολίτης βλέπει τη 
διαθεσιμότητα και κλείνει ραντεβού χωρίς χρέωση 
• Μείωση ταλαιπωρίας και κόστους 
• Στην περίπτωση ηλικιωμένων ατόμων μπορεί να υποστηριχθεί από  

συγγενικά πρόσωπα ή από το ΚΕΠ της περιοχής τους. 

• Υλοποίηση νέων υπηρεσιών για τους πολίτες 
• Επιβεβαίωση ραντεβού & ακύρωσης μέσω SMS 
• Υπενθύμιση, ειδοποίηση επιβεβαίωσης ραντεβού μέσω SMS 

• Ο πολίτης θα χρεώνεται με τηλεφώνημα μόνο όταν δεν 
μπορεί μόνος του να κλείσει το ραντεβού (help desk) 
• Δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη λόγω εξοικείωσης του κοινού με την 

τεχνολογία 
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23/2/2016    13.053    

24/2/2016    12.172    

25/2/2016    12.366    

26/2/2016    10.998    

27/2/2016          618    

28/2/2016          490    

29/2/2016    17.779    

1/3/2016    15.425    

2/3/2016    15.186    

3/3/2016    13.340    

4/3/2016    14.714    

5/3/2016          912    

6/3/2016          595    

7/3/2016    27.893    

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού (e-RDV) 
• Διαχείριση ραντεβού για: 

• Πρωτοβάθμια περίθαλψη  (173 μονάδες ΠΕΔΥ, ΚΥ, …) 
• Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων  

• Ανάπτυξη κεντρικής βάσης δεδομένων σε 
εθνικό επίπεδο όπου: 
• καταχωρείται η διαθεσιμότητα των γιατρών για 

ραντεβού 

• κλείνονται  τα ραντεβού 

• βλέπουν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στις 
γραμματείες  τα κλεισμένα ραντεβού τους και 
μπορούν να τα διαχειρίζονται 

• Η εφαρμογή των ραντεβού είναι 
ενσωματωμένη στην Η/Σ οπότε ο χρήστης 
ιατρός δουλεύει σε γνώριμο περιβάλλον 

• Χρήση του συστήματος από τις εταιρείες 
5ψήφιων αριθμών κλήσης που κλείνουν 
ραντεβού με κόστος για τον πολίτη και το Υπ. 
Υγείας 
• Τα σχόλια μέχρι σήμερα είναι ότι η εφαρμογή είναι 

πάρα πολύ καλή, εύχρηστη και με γρήγορη απόκριση 

• 173.000 ραντεβού  
(από 7/12/15 μέχρι σήμερα) 

• 20.000€ την ημέρα  
(Scheduled+ rescheduled) 

 

 -      

 5.000    

 10.000    

 15.000    

 20.000    

 25.000    

 30.000    

ραντεβού ανά ημέρα 

1.588.563 x 0,99 = 1.572.677,37 Newsphone 
666.102 x 0,99 = 659440,98 Call Center Hellas 
191.559 x 0,99 = 189.643,41 BPO Hellas (Panafon) 
1.501.556 x 0,99 = 1.486.540,44 Evalue (COSMOTE) 
 Σύνολο Χρέωσης Πολιτών  = 3.908.302 € ανά έτος 
  

Μείωση των τηλεφωνημάτων κατά 25% στο πρώτο έτος, που αντιστοιχεί στο 
επίπεδο διείσδυσης μιας τέτοιας υπηρεσίας σημαίνει όφελος για τον πολίτη 
κατά 977.075,55  



Το σχέδιο ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ  – 5ο Forum Υγείας                      Slide 36 

 



Το σχέδιο ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ  – 5ο Forum Υγείας                      Slide 37 

Μητρώα Χρόνιων Παθήσεων   

• Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με ασθενείς που έχουν 
διαγνωστεί με χρόνιες ασθένειες  

• Υποστηρίζονται όλες οι κατηγορίες Χρόνιων Παθήσεων από το 
ίδιο σύστημα  (όχι διαφορετικό σύστημα ανά χρόνια πάθηση) 

• Αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ως χρονίως πάσχοντες αυτούς που 
είναι ενταγμένοι σε ΘΠ (μια και μόνο αυτοί είναι ασφαλώς χαρακτηρισμένοι ως 
τέτοιοι) 

• Προτείνει στον γιατρό να εντάξει κάποιον σε μητρώο, βάσει του 
ICD10 κωδικού που συνταγογραφεί. 

• Παρέχει πληθώρα analytics  
• Στα δεδομένα εφαρμόζεται επεξεργασία data anonymization (k-

anonymity)    
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• Συγκεντρωτικά κόστη φαρμακευτικής δαπάνης 

• Χρόνιες Ασθένειες και κατανομή ανά ηλικία 

 

 

 

 

Μητρώο Χρονίως Πασχόντων – Αρχική Σελίδα 
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• Αριθμητικά δεδομένα για χρόνιες ασθένειες  

• Απόλυτα νούμερα για ηλικιακές ομάδες και φύλο 

• Αντίστοιχες Κατανομές για κάθε ασθένεια 

 

 

 

 

Μητρώο Χρονίως Πασχόντων – Σελίδα Ασθενειών 
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Συνταγογράφηση & εκτέλεση συνταγών 

• Ενσωμάτωση ειδοποιήσεων & ελέγχων: 
• Έλεγχοι συνταγογράφησης πχ SMS ή e-mail «Σας ενημερώνουμε πως η συνταγή σας με 

κωδ. 12345 εκτελέστηκε από το Φαρμακείο Γιαννοπουλος & ΣΙΑ. Ποσό συμμετοχής σας 12 €. 
Υπηρεσία Υποστήριξης Συνταγογραφήσεων ΗΔΙΚΑ - 210 3456789»  

• Υιοθέτηση μηχανισμού 2 factor authentication  
• χρήση 2 διαφορετικών καναλιών για επιβεβαίωση ότι ο πολίτης είναι παρών στη διαδικασία 

• Ενσωμάτωση νέας πληροφορίας από τον ΕΟΦ για ακόμα καλύτερο έλεγχο 

• Βελτίωση του User Interface: 
• «Καθάρισμα» του user interface 

• Responsive design (για πληθώρα devices: tablets, smart phones κτλ) 

• Απλοποίηση της ροής εργασίας 

• Αύξηση ευχρηστίας 
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Διαγνωστικές εξετάσεις 

• Εκτέλεση του παραπεμπτικού στην Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση 
• Ολική  - Μερική εκτέλεση ή Ακύρωση 

• Αποτελέσματα εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο: 
• Απλουστεύει τη χρήση των ΘΠΣ 

• Μειώνει τα «λάθη» εισαγωγής δεδομένων από τους χρήστες (ΘΠΣ) 

• Διευκολύνει τον θεράποντα Ιατρό στην παρακολούθηση του ασθενούς 

• Εμπλουτίζει τον ιατρικό φάκελο του πολίτη, με τη συμπλήρωση των 
δεδομένων εξετάσεων (προσβάσιμα άμεσα από οπουδήποτε) 
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Διαδικασία δημιουργίας ΘΠΣ 

• Υπ. Υγείας θέτει προτεραιότητες 

• ΚΕΣΥ εγκρίνει Guidelines (κείμενα, σχεδιαγράμματα κλπ) 

• ΙΕΑ σε συνεργασία με Ιατρικές Εταιρείες τα μετατρέπει σε “excel” 

• ΗΔΙΚΑ από τα excel δημιουργεί wizard και οθόνες στο ΣΗΣ 

• Test από τους συνεργαζόμενους γιατρούς της ΙΕΑ  

• Έγκριση και παραγωγική λειτουργία 

• Υπ. Υγείας αποφασίζει αναφορικά με «κλείδωμα» Διάγνωσης ή/και 
Φαρμάκου (δραστική) 
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Θεραπευτικά πρωτόκολλα 

• Αποτύπωση και μηχανογράφηση της διαδικασίας σχεδιασμού και 
τροποποίησης των ΘΠΣ ώστε:  
• Να επιταχυνθούν οι χρόνοι ενσωμάτωσης ενός ΘΠΣ στο σύστημα 

• Να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι όσων εμπλέκονται 

• Υποστήριξη των ΘΠΣ από coded tests ώστε: 
• Να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και ελέγξιμα ανά πάσα  

στιγμή χωρίς μεγάλο κόστος ανθρωποπροσπάθειας 

• Να επιτυγχάνεται εξασφαλισμένη ποιότητα υπηρεσίας 

• Να μπουν και τα υπόλοιπα ΘΠΣ  
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Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης 
– Παρόν (1/2) 

α/α Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Συνταγογράφησης 
Παραγωγική 
Λειτουργία 

Υποχρεωτικά 
 από την 

  

1 ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ 29/1/2014 

19/3/2014 
(Φ) 

 (2η έκδοση 

29/7/2014) 

2 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ 

2/10/2013 
3 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ 
4 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ 
5 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΜΑ 
6 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΑΝΔΡΕΣ - ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΜΑ 
7 ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ Ή ΜΗ)  

29/7/2014 
29/7/2014 

(Δ) 

  
8 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ Ή ΠΡΩΙΜΗ   
9 ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ)   
10 ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΙΣΕΩΝ   
11 ΥΠΕΡΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ 29/7/2014     

12 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 (ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ) 

22/12/2014 
9/5/2016 

(Δ) 

  

13 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2   
14 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ    
15 ΆΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ 13/3/2017 
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Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης 
– Παρόν (2/2) 

α/α Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Συνταγογράφησης 
Παραγωγική 
Λειτουργία 

Υποχρεωτικά 
 από την 

  

15 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 10/3/2015     
16 ΑΝΟΙΑ 

9/2/2016 
    

17 ΠΡΩΙΜΗ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ     
18 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ     
19 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ 

15/2/2016 
    

20 ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ     
21 OΞΕΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ     
22 ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 

20/9/2016 

    
23 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ-ΦΘΝ     

24 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΘΝ ΣΕ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ 
ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ, ΚΑΘ΄ΕΞΙΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ 

    

25 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΦΘΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΠΑΘΗΣΗ 

    

26 ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΘΝ ΣΕ OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑ     
27 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΘΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ     
28 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΦΘΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ     
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Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης 
–το Μέλλον 

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα προς ενσωμάτωση 

1 ΨΩΡΙΑΣΗ 

Προς στάδιο δοκιμών 

2 ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 

3 ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

4 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ 

5 ΑΛΛΗ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

1 ΑΣΘΜΑ Σε φάση 
προδιαγραφών 2 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΡΡΥΘΜΙΑ 
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Διάθεση υποδομής διαχείρισης μητρώων 

• Μητρώο Ιατρών (+αγροτικοί, 
επικουρικοί…) 

• Μητρώο Νοσηλευτών (ΤΕ, ΠΕ, ΔΕ) 

• Μητρώο Ιατρικών Ειδικοτήτων 

• Μητρώο Δομών Εργαστηρίων 
(Δημοσίων και Ιδιωτικών) 

• ----------------------------------- 

• Μητρώο Ιατρικών Συλλόγων  

• Μητρώο Ιατρικών Εταιρειών 

• Μητρώο Εξετάσεων 

• Μητρώο Θεραπειών 

• Μητρώο Υλικών 

• Μητρώο Ιατρικών Εταιρειών 

• ----------------------------------- 

• Μητρώο Αναπηρίας 

• Μητρώο Νεοπλασιών 

• Μητρώο Μεταμοσχεύσεων 

• Μητρώο Εμβολιασμών 
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Έργο ΕΣΥ 

• ΕΣΠΑ – Συμφωνία Πλαίσιο 

• 7500 κλίνες (~3100 συνθέτουν την πρώτη φάση) 

• Εκτελεστικές Συμβάσεις (έως σήμερα) 
1. Μελέτη Εφαρμογής –Δημιουργία και Εγκατάσταση Κεντρικοποιημένου 

Λογισμικού  

2. Ευαγγελισμός – Data Migration, Εκπαίδευση, Θέση σε παραγωγική 
λειτουργία 

3. Λαϊκό – Data Migration, Εκπαίδευση, Θέση σε παραγωγική λειτουργία 
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Νοσοκομεία που εμπλέκονται … 

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

• ΑΤΤΙΚΟ 

• ΠΥΡΓΟΣ 

• ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 

• ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

• ΑΜΑΛΙΑΔΑ 

• ΠΑΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

• ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΧΙΟΥ 

• ΚΡΕΣΤΕΝΑ 

• ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

• ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΑΜΟΥ 

• ΑΓΡΙΝΙΟ 

• ΛΑΪΚΟ 

• ΛΗΜΝΟΣ 

• ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

• ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 

• ΙΚΑΡΙΑ 

• ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

• ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

• ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

• ΕΡΥΘΡΟΣ 

• ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ 

 

• ΓΡΕΒΕΝΑ 

• ΚΙΛΚΙΣ 

• ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

• ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗ 

• ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

• ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ 

• ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΠΤΟΛ 

• ΦΛΩΡΙΝΑ 
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Έργο ΕΣΥ 
# Νοσοκομείο Κλίνες 

1η ΥΠΕ 

1.     ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 950 

2.    ΛΑΪΚΟ 580 

3.    ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 270 

2η ΥΠΕ 

4.      ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ 250 

5.      ΓΝ ΧΙΟΥ – ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 160 

6.     ΓΝ ΣΑΜΟΥ – ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 120 

7.    ΓΝ - ΚΥ Ικαρίας 40 

3η ΥΠΕ 

8.     ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 110 

9.      ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 120 

10.    ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ 200 

11.   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 200 

12.  ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 110 
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Ελληνικός Κόμβος NCP 

• Στα πλαίσια του CEF θα διαμορφωθεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας 
(ReEIF) μεταξύ των εθνικών δικτύων για απόδοση υπηρεσιών στους Ευρωπαίους 
πολίτες (επέκταση εθνικών υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό-Διακρατικό επίπεδο) 

• ePrescription,   

• eDispensation,  

• Patient Summary 

• Υποστήριξη ενός μηχανισμού ανά κράτος μέλος που παίζει το ρόλο 
διαμεσολαβητή (NCP) 

• Αντιστοίχιση  εθνικών κωδικοποιήσεων 

• Παρέχει μηχανισμό πιστοποίησης και ασφάλειας 

• Καταγραφή και ιχνηλασιμότητα 

• Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων   

• Μεταφορά Συνοπτικού Ιατρικού Ιστορικού 

• Εκτέλεση Συνταγής που εκδόθηκε από τη χώρα Α σε φαρμακείο της χώρας Β 
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IDIKA as the NCP for eHealth  
Greece is committed to deploy and provide a cross border 
eHealth service under the CEF 2015 eHealth time frame. As the 
National Contact Point for eHealth (NCPeH) in Greece, IDIKA SA 
is aiming to operate the following eHealth Information services: 

Service Role RANGE 
START 
PROVISION 

WAVE 

ePrescription A 
Country A (country that 
prescribed the medicine) 

National  

2018-Q2 
(Feb 2019) 

W2 
ePrescription B 
(eDispensation) 

Country B (country that 
dispensed the medicine) 

National  

Patient 
Summary B 

Country A (country of 
treatment) 

National 

Patient 
Summary A 

Country A (country of 
citizen affiliation) 

Regional 
then 
National  

2018-Q4 until 
2019-Q4 

(Feb 2020) 
W3 
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NCP Concept 

NCP 
Greece 

NCP 
Turkey 

NCP 
Croatia 

NCP 
Sweden 

NCP 
Bulgaria 

NCP 
Italy 

NCP 
Country X 
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• Ιατρικός Τουρισμός 
• Απαιτείται συλλογή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την παροχή 

υπηρεσιών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας 
• Εκτίμηση κόστους περίθαλψης 
• Εκτίμηση δυνητικών αποζημιώσεων από τις άλλες χώρες 
• Όφελος από την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της χώρας 

• Ενημέρωση Πολίτη (επισκέψεις – φάρμακα – εξετάσεις) 
• Εκτιμήσεις 

• Αποφυγή επανάληψης εξετάσεων (από ιατρικό φάκελο) 

• Κόστος λειτουργίας ΗΔΙΚΑ από ευρωπαϊκά προγράμματα και 
εξοικονόμηση πόρων 

Εξοικονόμηση Πόρων 
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Σελίδα του Πολίτη  
  
Ο κάθε πολίτης θα μπορεί: 

• να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του (Citizen/Patient Access) 

• Ιατρικό Φάκελο Α βάθμιας, Φαρμακευτικό Ιστορικό και αποτελέσματα εξετάσεων,  

• Ραντεβού - Επισκέψεις  

• Ασφαλιστική Ιστορία, Ασφαλιστική Ικανότητα, Επιδόματα, …  

• Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις κ’ Παροχές (εισφορές, ληξιπρόθεσμα, επιδόματα κλπ) 

• να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, διεύθυνση, τηλέφωνο) και να 
παραμετροποιεί τον τρόπο επικοινωνίας με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (λήψη email, 
SMS, αλλαγή password, χρήση PIN για συγκεκριμένες συναλλαγές κλπ)  

• να ορίζει ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του (επαγγελματίες υγείας, γιατροί 
φαρμακοποιοί κλπ) και σε ποιες ομάδες δεδομένων (Citizen/Patient Consent) 

• Να γνωρίζει ποιος φορέας ή πρόσωπο είχε πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα 
κάθε στιγμή 
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Διευκόλυνση Πρόσβασης του Πολίτη στο 
σύστημα υγείας και στα δεδομένα του 

• Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα ηλεκτρονικής Υγείας 
• Παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για χρήση σε εθνικό επίπεδο.  

• Ενσωματώνει όλες τις ηλεκτρονικές λειτουργίες σε μία ενιαία πλατφόρμα και βοηθά στην 
ταχύτερη υιοθέτησή τους  

• Διευκολύνει την καθημερινότητα του χρήστη (πολίτη – επαγγελματία υγείας) 

• Δυνατότητα εφαρμογής: 
• Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (και υπηρεσιών) Health Technology Assessment (HTA) και των ΘΠΣ 

• Big data analysis για μελέτες από ερευνητές για καλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων 

• Οικονομικό ανταποδοτικό όφελος από τα big data analytics 

 • Χρήση των υπηρεσιών του συστήματος έχουν: 
• Οι γιατροί με μία μοναδική πιστοποίηση στο portal της ΗΔΙΚΑ (Single sign on – SSO) 
• Οι πολίτες/ασθενείς πιστοποιούμενοι μέσω των κωδικών TaxisNet και με χρήση του ΑΜΚΑ. 
• Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (ΥΠΕ,ΚΕΠΑ,ΚΕΠ) 
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Καταλήγοντας (1/2) 

• με τα πληροφοριακά συστήματα μπορεί κανείς  
• να έχει δεδομένα και  
• εργαλεία για να κάνει ελέγχους =>  
• να έχει διαφάνεια => 
• να μπορεί να ασκεί πολιτική  
• …κάνοντας παράλληλα εξοικονόμηση πόρων! 

• η ΗΔΙΚΑ μπορεί  
• Να σχεδιάσει και να λειτουργήσει πληροφοριακά συστήματα  
• να τα συντηρεί σε πολύ χαμηλό κόστος,  
• διατηρώντας παράλληλα κι επεκτείνοντας την τεχνογνωσία στο εσωτερικό του δημοσίου  

• Μοναδικός φορέας του δημοσίου που έχει την τεχνογνωσία, το νομικό 
πλαίσιο αλλά και τον καταστατικό σκοπό, να αναπτύξει με ίδια μέσα, να 
παρακολουθήσει, να συμβουλέψει ή και να διαπραγματευτεί με κάποιον 
εξωτερικό ανάδοχο, έργα πληροφορικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
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Καταλήγοντας (2/2) 

• Διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων και της αγοράς 
• Δημιουργία θεσμικού πλαισίου 

• Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και ρόλων κάθε φορέα 

• Ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών (με σχέδιο) 

• Πιστοποίηση εφαρμογών 

• Εκπαίδευση χρηστών 

• Χρηματοδότηση του συστήματος 

Προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας ηλεκτρονικών εφαρμογών και => 
προαπαιτούμενα για να υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση: 
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 Οφέλη για το σύστημα Ασφάλισης/Υγείας 

• Βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών.  

• δημιουργία βάσεων δεδομένων με «ζωντανά» και μετρήσιμα δεδομένα για εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων 

• μείωση της γραφειοκρατίας και περιστολή δαπανών 

• υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών μέσω άμεσου καθολικού και όχι δειγματοληπτικού 
ελέγχου των δεδομένων 

• υποστήριξη πολιτικής για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

• εξασφάλιση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τη λειτουργία του συστήματος 

• άμεση πρόσβαση σε αναφορές Διοικητικής Πληροφόρησης που διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια και συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη στρατηγικής 
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 Οφέλη για τον Πολίτη (Ασφαλισμένο/Ασθενή) 

• Διαφάνεια , ενημέρωση και οικονομία στις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος 

• διαχρονική ηλεκτρονική καταγραφή πληροφοριών για την ασφάλιση και υγεία του 
πολίτη 

• απλούστευση διαδικασιών με ταυτόχρονη μείωση απαιτούμενου χρόνου και 
κόστους μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (κλείσιμο ραντεβού, ενημερωτικά 
συντάξεων, πληρωμή εισφορών, ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα…) 

• δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη στα ασφαλιστικά και ιατρικά του δεδομένα  

• χρήση των συγκεντρωτικών στοιχείων των ασθενών, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, 
για την κλινική έρευνα και επιδημιολογικές μελέτες. 

• τεκμηριωμένη υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων 
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Τι χρειαζόμαστε… 

• Στελέχωση (Μηχανικούς Λογισμικού, προγραμματιστές) 
• Προσλήψεις 
• Αποσπάσεις 
• Μνημόνια Συνεργασίας – Εξωτερικοί συνεργάτες 

• …ώστε να υποστηρίζονται οι Εθνικής Κλίμακας Εφαρμογές - Υποδομές 
• Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 
• Πληρωμή Συντάξεων 
• Εθνικό σύστημα Ραντεβού κ’ Ιατρικός Φάκελος 
• Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), Κέντρα Κοινότητας, … 

• …ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο εύρος (όγκο + χρόνο) των αιτημάτων 
  

• Θεσμική Θωράκιση 
• για αποφυγή 

• Καθυστερήσεων 
• Λάθος προδιαγραφών 
• Έλλειψης χρονοπρογραμματισμού… 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
Τάγαρης Τάσος 

Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ Never Give Up… 
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Πρώτη παγκόσμια κυβερνοεπίθεση? 

• Από την περασμένη Παρασκευή 12-05-2017, έχουν αναφερθεί σε 
τουλάχιστον 150 χώρες, πάνω από 200.000 μολυσμένοι 
υπολογιστές, με το ransomware “WannaCry/WannaCrypt” που 
κρυπτογραφεί τα δεδομένα των υπολογιστών, με αποτέλεσμα οι 
χρήστες τους να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

• Η επίθεση αυτή στον κυβερνοχώρο  χτύπησε υπολογιστές στην 
Ρωσία, Ευρώπη, Τουρκία, Ιαπωνία, Φιλιππίνες Βιετνάμ κλπ 

• Στις οθόνες των μολυσμένων υπολογιστών εμφανίζεται  μήνυμα 
που προτρέπει τους χρήστες τους να πληρώσουν λύτρα για να τους 
αποκατασταθούν τα κρυπτογραφημένα αρχεία ώστε να έχουν πάλι 
πρόσβαση σε αυτά. 
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Εύρος εξάπλωσης της μόλυνσης μόνο σε δύο 
ημέρες 
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Απαιτήσεις λύτρων 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A screenshot shows a WannaCry ransomware demand, provided by cyber security firm Symantec, in Mountain View, California, U.S. May 15, 2017. Courtesy of Symantec/Handout via REUTERS 
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Πως το WannaCry έγινε από ένα Windows Bug 
σε ένα διεθνές περιστατικό ασφαλείας. 

• Τον Μάρτιο του 2017, η Microsoft ανακοίνωσε στο TechNet το 
Microsoft Security Bulletin MS17-010 που αναφέρεται σε μια 
κρίσιμη ευπάθεια των Windows αναφορικά με παλαιότερες 
εκδόσεις του network file sharing protocol των Windows SMB 
(Server Message Block Protocol).  

• Αυτή την ευπάθεια εκμεταλλεύτηκε το WannaCry  για να 
εξαπλωθεί από υπολογιστή σε υπολογιστή σε όλο τον κόσμο. 

• Επλήγησαν κυρίως υπολογιστές που δεν είχαν τις τελευταίες 
ενημερώσεις ασφαλείας της Microsoft (MS17-010), καθώς και 
υπολογιστές με Windows που δεν λαμβάνουν πλέον mainstream 
υποστήριξη (XP, Windows Server 2003, κλπ). 
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Μέτρα προστασίας από παρόμοιες επιθέσεις 

• Ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων Windows με τα τελευταία 
security hot fixes. 

• Εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό 
μηδενικού χρόνου (zero day). 

• Τακτικά Backups  
• Να γίνεται τακτική ενημέρωση των χρηστών, και αυτοί: 

• Να μην ανοίγουν emails από άγνωστους αποστολείς, και 
• να μην ανοίγουν τους συνδέσμους (links) και να μην κατεβάζουν τα συνημμένα 

αρχεία  που περιλαμβάνονται σε αυτά,  
• Να πληκτρολογούν τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων (URL) στους φυλλομετρητές 

(browsers) και να μην χρησιμοποιούν υπερσύνδεσμους (links) 

• Σε υπόνοια του χρήστη για περιστατικό ασφαλείας να αποσυνδέεται 
άμεσα ο υπολογιστής από το δίκτυο και να ενημερώνεται ο Υπεύθυνος 
Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων  (CISO).  
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Επιπτώσεις του WannaCry 

• Επηρεάστηκε σοβαρά το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας 
(NHS), με τις ακόλουθες αναφορές από γιατρούς στο BBC: 
• «…δεν έχουμε ιδέα ποια φάρμακα είναι για ποιους ασθενείς  ή ποιος 

ασθενής τι αλλεργίες έχει…»,  

• «…Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο σύστημα των ραντεβού…». 

• Επίσης πολλές χειρουργικές επεμβάσεις που προγραμματίζονταν 
για την Παρασκευή διακόπηκαν και πολλά ασθενοφόρα πήγαιναν 
τους ασθενείς σε διαφορετικούς προορισμούς.  

• Πλέον του Βρετανικού NHS, επηρεάστηκαν και πολλές διεθνείς 
εταιρείες όπως η Αμερικάνικη FedEx, η Ισπανική Telefonica, η 
Βρετανική Nissan manufacturing, η Γαλλική Renault κ.α. 


